Умови та порядок припинення постачання
електричної енергії споживачу
Електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов’язань
перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та
електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами
договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та
нормативно-правовими актами.
Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу
здійснюється:
1) електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих
днів до дня відключення у разі:
- заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з
електропостачальником;
- недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових
засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.
2) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів
до дня відключення у разі:
- відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на
обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу
виконавчої влади);
- недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок
споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв’язку, які забезпечують регулювання
навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної
енергії, що розташовані на території споживача;
- заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до
умов договору з оператором системи;
- несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих
Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо
споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи);
- невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;
- закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та
оператором системи;
- закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником «останньої надії» (за
умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником);
- порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу
електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 (далі - Правила охорони електричних мереж);
- створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок незабезпечення
збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки
від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі
споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких
споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису
представника відповідного органу виконавчої влади);

Електроживлення електроустановок споживача може бути тимчасово припинено
оператором системи для проведення планових робіт, пов’язаних з ремонтом устаткування та/або
підключенням електроустановок нових споживачів. Про дату, час та тривалість тимчасового
припинення постачання електричної енергії оператор системи повідомляє споживачів та
електропостачальників через засоби масової інформації та на веб-сайті оператора системи не
пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення.
У разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках оператора системи
електроживлення електроустановок споживача може бути припинено на час, що не перевищує
визначений Правилами улаштування електроустановок для струмоприймачів споживача
відповідної категорії. Оператор системи протягом 5 днів після виникнення аварійних ситуацій
повинен повідомити споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та/або
на веб-сайті оператора системи про причини тимчасового припинення електроживлення.
Електроживлення електроустановки може бути припинено оператором системи за заявою
власника цієї електроустановки у зазначений заявником термін (за погодженням з оператором
системи) та на погоджений електропостачальником строк (який визначається власником
електроустановки) після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з
відключення.

